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Wyniki Rajdu:
► 1 miejsce zajął patrol 10 
ŚDH „MRÓWKOJADY”- 
Hufiec Świdnica
► 2 miejsce patrol „GE-
NUS” - Hufiec Biała Pod-
laska
► 3 miejsce patrol 

„SZTORM” - Hufiec Środa 
Śląska.

Wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy. 

Z ŻYCIA MIASTA

W tym roku przypada 
100-lecie uznania 
Białej Laski za symbol 
niepełnosprawności 
osób ociemniałych i 
słabowidzących. Z tej okazji 
w sobotę (4 września)  w 
Parku Miejskim odbył się 
Festyn zorganizowany 
przez Polski Związek 
Niewidomych Koło w 
Świebodzicach. 

W czwartek, 5 sierpnia 
br. zakończyły się 
pięciotygodniowe zmagania 
seniorów w I Turnieju o Tytuł 
Mistrza Klubu Senior + w 
Świebodzicach w Bowlingu.

W rozgrywkach uczestniczyło 9 
mężczyzn i 8 kobiet, którym kibi-
cowali pozostali członkowie klubu, 
rodziny i znajomi. Gościnnie w fi-
nałowej serii rzutów udział wzię-
li również: Zastępca Burmistrza 
Miasta Świebodzice Tobiasz Wy-
soczański,  Dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Robert Sysa oraz 
Agata Koperska z Klubu Senior +.

To był Turniej pełen pozytyw-
nych emocji, dobrej zabawy i ra-
dości. Największym sukcesem było 
zachęcenie do udziału w wydarze-
niu osób, które nigdy wcześniej 
nie grały w kręgle. Jednak najcen-
niejszy był czas spędzony razem w 

Harcerze ze Szczepu 
Imago im. Batalionu 
„Zośka” zorganizowali i 
przeprowadzili trasę IX-Hufca 
Świdnica podczas XXIX 
Ogólnopolskiego Harcerskiego 
Rajdu Granica. Komendantem 
trasy był Karol Marcyniuk, 
łącznie wzięło w niej udział 
59 osób. Zmagania trwały 

4 dni, harcerze rozpoczęli 
swoją przygodę w środę 8 
września. Impreza odbywała 
się pod hasłem Wejdź do Gry-
Ekspedycja.

Na trasie rajdu uczestnicy 
mierzyli się z różnorodnymi zada-
niami sprawnościowymi, zręcz-

nościowymi, wykorzystu-
jącymi spostrzegawczość 
i umiejętność logicznego 
myślenia. Harcerze świetnie 
się bawili, a grę w założonym 
czasie ukończyli wszyscy zawod-
nicy. W sobotę 11 września odbył 
się uroczysty apel Trasy IX Raj-
du Granica podsumowujący gór-
skie zmagania, podczas którego 

I Turniej o Tytuł Mistrza 
Klubu Senior + w Bowlingu

podium Bogdan Gadomski. Trzy 
pierwsze miejsca nagrodzono pu-
charami, natomiast wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe medale, 
dyplomy i upominki. Dodatkowo 
dla pierwszych trzech zawodników 
Prezes OSiR Świebodzice Jarosław 
Pizuński przekazał vouchery do 
Wodnego Centrum Rekreacji.

Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy. 

Jubileusz 100-lecia 
Białej Laski 

Uroczystość poprowadziła 
Prezes świebodzickiego Koła 
Katarzyna Krzystek przy wspar-
ciu Pani Aleksandry Mierzwiń-
skiej, asystentki osób niepeł-
nosprawnych. Dla uczestników 
przygotowano wiele atrakcji: 
gry i zabawy, sportową sparta-
kiadę oraz występ Zespołu The 
International Theatre William-
-Es. 

Z okazji Jubileuszu serdecz-
ne życzenia, wyrazy uznania za 
prężną działalność na terenie 
miasta i bardzo dobrą współ-
pracę z samorządem oraz kosz 
ze słodkościami przekazał Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga. Ży-
czył wszystkim członkom PZN-
-u dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, dużo sił do podej-
mowania codziennych wyzwań 
oraz zrozumienia i wsparcia ze 
strony najbliższych.  

Organizatorzy  zadbali o 
piękny okolicznościowy tort, 
którym częstowane były osoby 
przebywające w Parku Miej-
skim. Całej imprezie towa-
rzyszyła oprawa muzyczna. 
Najmłodsi uczestnicy mogli 
poskakać na dmuchanych zam-
kach oraz zatańczyć zumbę. 

Harcerze Szczepu Imago na trasie Rajdu Granica
wyłoniono zwycięzców. Wzięli w nim 
udział: Komendantka Hufca ZHP w 
Świdnicy druhna hm. Mariola Pamu-
ła, z-ca Komendanta Hufca druh hm. 
Piotr Pamuła oraz Członkini Komisji 
Rewizyjnej Hufca druhna hm. Małgo-
rzata Maruszewska.

Najlepsi otrzymali nagrody i upo-
minki przekazane przez sponsorów, 
w tym Miasto Świebodzice. 

przyjacielskiej atmosferze. 
Ostatecznie wśród kobiet zwy-

ciężyła Małgorzata Muszalska, 
zdobywając tytuł I Mistrza z liczbą 
punktów 543. Tuż za nią na podium 
stanęły Danuta Wiśniewska i He-
lena Kolczyńska. Wśród mężczyzn 
tytuł I Mistrza zdobył Wiesław 
Ziopaja z liczbą punktów 688, za 
nim ze stratą zaledwie 8 punktów 
Mieczysław Muszalski i dalej na 

Z inicjatywy Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Miasta 
Świebodzice, w czerwcu 
i wrześniu br. odbyły się 
bezpłatne szkolenia dla 
organizacji pozarządowych, 
które poprowadził 
doświadczony prelegent 
Waldemar Weiss z Fundacji 
Merkury. 

W obydwu szkoleniach uczest-
niczyli: przewodniczący GRDPP 

Karol Marcyniuk, 
przedstawiciele or-
ganizacji pozarządo-
wych, klubów sporto-
wych oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego. W 
pierwszym szkoleniu 
udział wzięło łącznie 
17 osób. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak 
prawidłowo rozliczyć 
środki finansowe z 
przyznanej dotacji na 
realizację zadnia publicznego. W 
drugim, wrześniowym szkoleniu 
udział wzięło 10 osób. Uczestni-
ków serdecznie powitała Sekretarz 
Miasta Sabina Cebula, dziękując 
za bardzo dobrą współpracę z 
Miastem Świebodzice. Tym razem 
Pan Waldemar Weiss szczegółowo 
wytłumaczył jak poprawnie i sku-
tecznie przygotować wnioski nie 
tylko o dotację w ramach otwar-

tego konkursu ofert organizowa-
nego przez Gminę Świebodzice, 
ale również o środki zewnętrzne 
z różnorodnych źródeł. Osoby 
uczestniczące w szkoleniach wy-
raziły słowa uznania za wsparcie 
i pomoc udzielaną świebodzickim 
organizacjom oraz chęć udziału 
w kolejnych szkoleniach. Drugie 
szkolenie zostało opłacone przez 
Gminę Świebodzice.

Szkolenia dla świebodzickich NGO’sów 
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Sobota, 11 września, upłynęła 
w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów na 
podziwianiu wyjątkowych 
występów artystycznych. 

Gospodarzem wydarzenia był 
Przewodniczący PZERiI Aleksan-
der Jermakow, który serdecznie 
powitał Burmistrza Miasta Świe-
bodzice Pawła Ozgę, Sekretarz 
Miasta Sabinę Cebulę, Radnego 
Rady Miejskiej Jana Klepca, Prze-
wodniczącą Świebodzickiej Rady 
Seniorów Antoninę Nowacką, 
przedstawiciela Związku Sybira-
ków Tadeusza Fedorowicza, Jana 
Welca (poprzedniego przewodni-
czącego), a także wszystkich senio-
rów, artystów oraz sympatyków 
Związku. 

Przewodniczący w serdecznych 
słowach przekazał podziękowania 
dla Burmistrza Miasta Świebodzi-
ce Pawła Ozgi za wsparcie różno-
rodnych działań i inicjatyw podej-
mowanych przez PZERiI.  Wyraził 
także wdzięczność za dotacje przy-
znane w ramach otwartego kon-
kursu ofert, a także za wspieranie 
Klubu Harbińczyka.

Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
wyraził uznanie dla wszystkich 
działań Przewodniczącego Alek-
sandra Jermakowa i pozostałych 
członków związku, które aktywizu-
ją emerytów i integrują środowisko 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki od  Burmistrza i Sekre-
tarz Miasta oraz Zastępcy Dyrek-

Wręczono je za wysokie wyni-
ki w nauce i wybitne osiągnięcia 
sportowe (nie złożono wniosków 
o stypendia artystyczne). Łącz-
nie stypendium otrzymało 62 
uczniów, którym serdecznie po-

gratulował prowadzący galę Za-
stępca Burmistrza Miasta Tobiasz 
Wysoczański.  

Wszystkim stypendystom skła-
damy wyrazy uznania za ciężką 
pracę i osiągnięte rezultaty. Rodzi-

com i opiekunom serdecznie gra-
tulujemy. 

Pełna lista stypendystów znaj-
duje się na portalu www.swiebo-
dzice.pl w zakładce aktualności 
oświatowe. 

II przegląd Twórczości 
Artystycznej Seniorów

osób starszych w naszym mieście. 
Następnie przekazał kosz ze 

słodkościami z lokalnej firmy dla 
wszystkich zgromadzonych osób 
oraz pogratulował talentu arty-
stom. 

Podczas II przeglądu Twórczo-
ści Artystycznej Seniorów nie za-
brakło występów wokalnych, popi-
sów instrumentalnych, wystąpień 
lirycznych oraz wystawy prac pla-
stycznych. Piękny występ dał Ze-
spół Śpiewaczo-Taneczny Świebo-
dziczanie, Grażyna Pantal (wokal), 
Patrycja Pełechacz Stępien (flet), 
Henryk Król (gitara), Piotr By-
dłowski (akordeon), Ryszard Ro-
gowski (wiersze), Tadeusz Okoński 
(organki), Krystyna Mikulska (ob-
razy), Halina Mitura (prace manu-
alne), Barbara Zawadzka (śpiew)  
oraz zaprzyjaźniona ze Związkiem 
Joanna Siwarska (śpiew).

Wydarzenie było okazją także 
do rozmów przy słodkim poczę-
stunku oraz filiżance kawy.

Stypendia dla najzdolniejszych 

Mistrzostwa 
Tenisa Stołowego 
w Klubie Senior +
W piątek, 10 września rozegrano finał Mistrzostw Tenisa Stołowego w świebodzickim 

Klubie Senior +. W rozgrywkach wzięło udział 11 uczestników: kobiet i mężczyzn. 
Finałowym zmaganiom kibicowali Burmistrz Miasta Paweł Ozga  

z Sekretarz Miasta Sabiną Cebulą oraz Zastępcą Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej Beatą Jankiw i Panią Agatą Koperską. 

Wyniki turnieju:
Kobiety
► I miejsce 
     Małgorzata Muszalska
► II miejsce Anna Adamczyk
► III miejsce Aldona Górska
Mężczyźni
► I miejsce Kazimierz Buszyk
► II miejsce 
     Tadeusz Dąbrowski
► III miejsce 
     Mieczysław Muszalski

tora OPS. Dla najlepszych przygo-
towano puchary. 

Burmistrz Miasta Paweł 

Ozga serdecznie pogratulował 
zwycięzcom oraz docenił zaan-
gażowanie wszystkich seniorów, 
podziękował także za wspaniałą 
atmosferę jaką stworzyli seniorzy 
oraz pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej podczas Turnieju.

Na początku września w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się 
uroczystość przyznania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. 
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Świebodzice pomagają 
Ostatnie letnie miesiące to ogromna pomoc jaką okazali Świebodziczanie organizując akcje 

charytatywne dla chorych dzieci. W organizację akcji zaangażowało się wiele osób, które 
wymieniamy w artykułach, a szczególnie: Katarzyna Woźniak Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, 

Maciej Więcek ze Stowarzyszenia Bona Fide, sportowiec, trener Mateusz Brzuchacz. Osoby te 
okazały wielką, bezinteresowną pomoc i empatię. Pomoc okazali także wolontariusze.

W akcjach charytatywnych aktywnie uczestniczył Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca 
Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula.

Zaczęło się w czerwcu, a dokładnie 13 czerwca 
na boisku - Osiedlu Piastowskim przy OSiR, gdzie 
odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świe-
bodzice Pawła Ozgi. Organizatorami Turnieju było 
Stowarzyszenie Due Soccer Świebodzice, Centrum Pu-
charowe Świebodzice, OSiR Świebodzice Spółka z o.o., 
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach oraz Mateusz 
Brzuchacz i Maciej Więcek. Do udziału w Turnieju 
zaproszone zostały dzieci z rocznika 2012 i młodsze z 
klubów z pobliskich miejscowości. Oczywiście na tym 
etapie rozgrywek nie wyniki były najważniejsze, dlate-
go wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkow-
ymi medalami. Podczas imprezy odbyła się zbiórka 
pieniędzy na rzecz świebodziczanki Zuzi Wieczorek, 
córki byłego bramkarza Victorii Świebodzice. Jak 
powiedział pomysłodawca imprezy Tomasz Meges „Z 
tatą Zuzi - Arturem Wieczorkiem znamy się bardzo 
długo, poznaliśmy się na treningu piłki nożnej w Świe-
bodzicach wówczas trenerem trampkarzy w klubie 
MKS Victorii był Pan Jakubowski.

Artur występował na pozycji bramkarza godnie 
reprezentując barwy biało-niebieskie - „bez wątpienia 
był podporą drużyny, zarówno na etapie gry w tramp-
karzach, juniorach jak i seniorach”. Imprezie to-
warzyszyły atrakcje w postaci „Bij mistrza”, a więc była 
możliwość zmierzenia się z Mateuszem Brzuchaczam 
na ergonometrze wioślarskim, potarczować z Mar-
iuszem Cieślińskiem, można było sprawdzić swoją 
celność w rzutach do bramki w rywalizacji ze znaną 
szczypiornistą, świebodziczanką Adą Kurdzielewicz, 
która w barwach Zagłębia Lubin zdobyła tytuł Mistr-
za Polski oraz zdobyła Puchar Polski. Ponadto przy-
jechał Eryk Farański, niesamowity chłopak, który 
uczy się, trenuje w KO Gym MuayThai z Mariuszem 
Cieślińskim i dodatkowo spełnia się w swojej pasji, 
którą jest Motocross, a od niedawna Eryk trenuje w 
żużlowej drużynie BETARD Sparta Wrocław pod ok-
iem Grega Hancocka. Eryk pokazał swój motor i opo-
wiadał o swojej pasji, a jego największe sukcesy to:
▪ I miejsce (3 i 4 runda ) Mistrzostw Polski Cross 
Cantry 2021
▪ III miejsce Mistrzostwach Strefy Polski Centralnej 
2021
▪ IV miejsce w Mistrzostwach Polski 2020
▪ Wicemistrz strefy Polski zachodniej 2020
▪ II Wicemistrz strefy Polski zachodniej 2019
▪ Mistrz okręgu Lubuskiego 2019
▪ 2 razy z rzędu wygrana w Grand Prix Niepodległo-
ści 2018 i 2019
▪ 2 miejsce Meteorit Cup 2019 - Czechy
▪ 2 miejsce East Motocross Cup Lublin

Organizatorzy zadbali nie tylko o emocje spor-
towe! Aby rozgrzać serca uczestników imprezy, Dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach 

Katarzyna Woźniak wspólnie 
z pracownikami zadbały, 

aby nie zabrakło ciast, 
kawy, herbaty. Za 
symboliczną wpłatę 
do puszki, można 
było skosztować 
pysznych wypieków. 

Impreza zakończyła 
się meczem charyta-

tywnym Siłacze 
vs   Drużyna 

A r t u r a , 
m o ż n a 

było na 
własne 
o c z y 
z o b a -
czyć, że 
spraw-

ność i 
siła idą w 

parze.

Kolejną akcją był Piknik 
Charytatywny z maratonem 
Zumby w Świebodzicach 
– „Pokonajmy SMA dla 
Amelki”.

W dniu 4 lipca (nie-
dziela) na stadionie spor-
towym przy ul. Rekreacyjnej 
odbył się Piknik Charytatywny 
„Pokonajmy SMA dla Amelki”. 
Organizatorem wydarzenia była grupa wo-
lontariuszy, którą wsparła Dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, 
Prezes OSiR Świebodzice Spółka z.o.o. Ja-
rosław Pizuński, Prezes ZGK Świebodzice 
Spółka z o.o. Grzegorz Cabanek, Justyna 
Gąsior - Rzecznik ds. Kobiet, 
Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej, a także wiele firm, 
osób prywatnych. 

Podczas Pikniku zbiera-
ne były środki finansowe dla 
Amelki, która zmaga się z ciężką 
chorobą, rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Imprezę oraz licytację 
przedmiotów prowadzili z hu-
morem wolontariusze, Maciej 
Więcek ze Stowarzyszenia Bona 

Fide, Dyrektor 
MDK Katarzyna 
Woźniak oraz 
Paweł Mikoda.

Tego dnia 
zorganizowa-
nych było wiele 

atrakcji, a wśród 
nich m.in. parada 

motocyklistów, maraton 
Zumby prowadzony przez świe-
bodzicką instruktorkę Martę 
Jasińską wraz z zaproszonymi 
instruktorami, m.in. z Legnicy, 
Wrocławia, Kamiennej Góry, 
Wałbrzycha, którzy przywieźli ze sobą 

pokaźną grupę zumbowiczów. 
Wystąpiła uzdolniona świebo-
dziczanka Joanna Siwarska, 
zespół ludowy „Mokrzeszów”, a 
także dziewczynki z zespołu ta-
necznego „Super Kids” działają-
cego w MDK. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Aorta. Najmłodsi mo-
gli podziwiać pokaz Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej. Po raz 
kolejny w akcję zaangażowali 
się: Maciej Więcek i Mateusz 
Brzuchacz, organizując zawody 
„Dźwiganie dla Amelki". Akcję 
charytatywną wsparł również 

Jarosław Włochal, który przybył z zawod-
nikami z Klubu Teakwondo Taipan, 
aby zaprezentować pokaz sportowy. 
Imprezie towarzyszyły także zam-
ki dmuchane, animacje dla dzieci, 
malowanie twarzy. Dzieciom serwo-
wana była wata cukrowa oraz pop-
corn, można było zapleść kolorowe 
warkoczyki, zakupić balony z helem 
oraz posilić się pysznym jedzeniem 
i napojami. Jak zwykle mieszkańcy 
okazali wielkie serca i chętnie zasilali 
skarbonki. 

Na początku lipca, nagła 
wiadomość, 7 letni Adrian 
Nowacki, mieszkaniec 
Świebodzic, potrzebuje 
ponad 1,3 mln złotych, 
aby żyć, aby być zdro-
wym dzieckiem, aby móc 
się rozwijać, biegać, cieszyć 
się życiem. Ruszyła maszyna. 
Najpierw dzięki ogromnemu za-
angażowaniu Pauliny Pawłowicz, Edyty 
Sipoś, Magdalany Struskiej, zostaje uru-
chomiona na www.facebook.pl grupa o 
nazwie Nadia pomaga Adriankowi-Licy-
tacje. Dziewczyny wyczyniały cuda, aby 
codziennie były ciekawe przedmioty do 
licytacji, ale również prześcigały się w 
pomysłach, jak przekonać ludzi do wpłat 
na konto Adrianka, które było prowadzo-
ne na www.siepomaga.pl/adrian. Rów-
nocześnie dwóch świebodziczan Maciej 
Więcek i Mateusz Brzuchacz przyłączyli 
się bardzo aktywnie do akcji ze swoim 
pomysłem Sztangi pomagajki, kolejny 
raz pomagali poprzez sport. Zasada była 
prosta. Osoby nominowane wyciskały 
jakikolwiek ciężar, czymkolwiek, gdzie-
kolwiek, liczbę powtórzeń mnożyli razy 
1 zł i taką kwotę wpłacali na konto Ad-
rianka, jednocześnie nominując kolejne 
osoby. W ten sposób o akcji pomocy 
Adriankowi wiedziała cała Polska. Do 

akcji włączyli się żołnierze, 
Policjanci, Strażacy oraz 
dzięki zaangażowaniu Pa-
trycji Cieślińskiej i Mariu-
sza Cieślińskiego do akcji 
włączyli się znani sportow-
cy. W ten sposób powstała 

Drużyna Adriana. W akcji 
udział wzięły też wszystkie 

kluby sportowe ze Świebodzic. 
Na terenie miasta organizowane były pik-
niki rodzinne, na Lądowisku Gminnym 
w Świebodzicach, dzięki ogromnemu za-

angażowaniu Prezesa Towa-
rzystwa Lotniczego ze Świe-
bodzic  stacjonowała ORLEN 
Grupa Akrobacyjna Żelazny, 
podczas dwudniowej imprezy 
gdzie mieszkańcy mogli jeź-
dzić motorami, czy zabytko-
wymi pojazdami jak Fiat 125p 
i Fiat 126p, czy samochodami 
marki Mercedes, dzięki przy-
jazdowi grupy MERCEDES 
BENZ Wałbrzych. Oprócz tego 

w dniu 18 lipca w Hali OSiR miał miejsce 
Piknik Sportowy podczas, którego odbył 
się maraton Zumby dla dzieci organizo-

wany przez Martę Jasińską oraz charyta-
tywne zawody w wyciskaniu sztangi zor-
ganizowane przez Macieja Więcka oraz 
Mateusza Brzuchacza. 

Organizatorami imprezy byli Miejski 
Dom Kultury w Świebodzicach, OSiR 
Świebodzice Sp. z o.o., Stowarzyszenie 
Bona Fide oraz Klub Sportowy Ameoli. 

Mieszkańcy, którzy odwiedzili halę, 
mogli nie tylko dobrze się bawić, ale 
również pomagać. Wszystkie zebrane 
podczas wydarzenia środki wspomogły 
walkę 7-letniego świebodziczanina Ad-
riana Nowackiego z białaczką. Chłopcu 
może pomóc jedynie kosztowna terapia 
CAR-T. 

Świebodziczanie licznie wzięli udział 
w wydarzeniu, pokazując po raz kolejny, 
że los innych nie jest im obojętny.
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Podczas Pikniku Lotniczego w dniach 28-29 sierpnia 
w Świebodzicach dzięki zaangażowaniu firmy Fenix Kamil 
Miłosza i Marcina Modrzejewskiego do Świebodzic przyje-
chał Mariusz Pudzianowski, albowiem odbywał się Puchar 
Polski Strongman. Podczas imprezy zbierano pieniądze na 
leczenie Adrianka. Wielkim zaangażowaniem wykazało się 
Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, które także poma-
gało zbierać środki finansowe.

W przeciągu 1,5 miesiąca została zebrana kwota  
1 091 00,00 zł, resztę kwoty dopłaciła Fundacja pod opieką, 
której znajduje się Adrianek, dzięki temu Adrian otrzymał 
lek CAR-T Cell.  Zebrana kwota jest ogromna, tym bardziej 
w tak krótkim czasie, to nie byłoby możliwe bez zaangażo-
wania ludzi o ogromnych sercach. Na naszych oczach działa 

się magia. Ludzie sami zgłaszali swoje pomysły, zgłaszali, 
że chcą pomóc, własnoręcznie wykonywali ozdoby, które 
przekazywali na licytację. Do akcji włączyły się przedszkola 
jak również Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Wałbrzycha oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ze 
Świebodzic. 

Warta przypomnienia jest akcja Pula Trip, 4 chłopaków 
ze Świebodzic Łukasz Ziemnicki „Moto Pyra”, Piotr Brągiel 
i Wojciech Brągiel, Paweł Nasiadka na skuterach wyjecha-
ło do Chorwacji, założyli skarbonkę dla Adrianka, jednak z 
uwagi na zebraną kwotę, postanowili, że pojadą aby wes-
przeć leczenie Amelki ze Strzegomia.

Świebodzice pomagają 11 września odbyła się ak-
cja charytatywna Świebodzice 
Miastem Serc, podczas której 
zbierano środki na rehabilitację 
małej Nadii. Organizatorami 
byli: rodzice Nadii oraz Kata-
rzyna Woźniak wraz z Miejskim 
Domem Kultury. 

Akcję prowadził Maciej Wię-
cek, który wraz z Mateuszem 
Brzuchaczem organizował  tak-
że Narodowy Dzień Sportu, w 
którym uczestniczyli:
▪ Klub Taekwon-do Taipan 
Świebodzice
▪ Fighter Klub Kaczmarek Gro-
dowski
▪ Future Academy Świebodzice
▪ Due Soccer Świebodzice
▪ UKS Ameoli Świebodzice
▪ Future Cheerleaders Academy; 

Podczas wydarzenia 
uczestnicy mogli zobaczyć 
różnorodne pokazy sztuk 
walki, nauczyć się strzela-
nia z łuku, a najmłodsi po-
trenować celność w strza-
łach piłkarskich za sprawą 
trwającego Międzynaro-
dowego Dnia Sportu.

Następnie zaprezen-
towano wszystkie kluby 
sportowe i grupy arty-

styczne, które brały udział w akcjach: 
Przygotowano wiele kolorowych atrakcji dla osób w każdym 

wieku, były zabawy, gry i konkursy. Restauracja Pełna Micha 
podkręcała apetyty mieszkańców, a napoje oraz ciasta upieczone 
przez mieszkańców serwowała załoga Miejskiego Domu Kultury.

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa na rzecz 
Nadii oraz kiermasz książek i warsztaty kreatywne dla dzieci. 
O świetną zabawę i mnóstwo uśmiechu dbały Agata Koperska 
z Klubu Senior + oraz Izabela Gaweł ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Dopisała pogoda i uczestnicy, którzy licznie przy-
byli na wydarzenie. Mieszkańcy chętnie oglądali występy oraz 
kibicowali zawodnikom biorącym udział w wyciskaniu sztangi 
leżąc. Nikt się nie nudził. W trakcie zabawy prowadzone były 
licytacje na rzecz Nadii, każdy mógł tez wrzucić datek do pusz-
ki. Zabawa zakończyła się Maratonem Zumby, w którym udział 
wzięli instruktorzy z miasta i okolic. 

W dniu 30 lipca w ogrodzie Miejskiego Domu Kultury 
odbył się „Piknik Międzypokoleniowy z pomocą dla Adrian-
ka”. 

Piękna pogoda oraz moc atrakcji, które zapewnił organi-
zator Miejski Dom Kultury spowodowały, że frekwencja na 
imprezie była imponująca. Dochód ze sprzedaży wszystkich 
produktów, żywności oraz fantów wspomógł leczenie mło-
dego Świebodziczanina chorego na białaczkę limfoblastycz-
ną. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
dietetyczne zorganizowane przez Klub Senior + połączone z 
wykładem. Publiczność zaciekawił występ licznej grupy se-
niorów z Klubu Senior +, którzy przedstawili kilka pięknych 
układów choreograficznych, wśród nich dominował taniec 
Jerusalema. Seniorzy zaangażowani byli także w warsztaty 
plastyczne. W akcję zaangażował się Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Agata Koperska, a także kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy Izabela Gaweł.

Uczestnicy imprezy stworzyli wyjątkowy obraz na ma-
teriale z odbijanych rączek dzieci, wyrażając   w ten sposób 
wsparcie i szacunek Adriankowi. Podczas Pikniku wystąpił 
także profesjonalnie Zespół Świebodziczanie, który zapre-
zentował umiejętności wokalne oraz taneczne. Wraz z nim 
śpiewał i tańczył przewodniczący Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Aleksander Jermakow. Występy wszyst-
kich seniorów nagrodzone były przez publiczność gromkimi 
brawami. Imprezę wsparła także Marta Jasińska, która przy-
ciągnęła do tańca i zabawy szerokie grono dzieci oraz ich ro-
dziców, opiekunów, następnie zaangażowana była w zbiórkę 
środków dla Adrianka. Na zaproszenie Dyrektor MDK Ka-

tarzyny Woźniak w imprezie uczestniczyła  także Katarzyna 
Lipert Wiolin, która zagrała na skrzypach latynoski koncert, 
gorące, letnie rytmy przypadły do gustu publiczności. Świet-
ny koncert dał także Zespół Ślad, który już niejednokrotnie 
gościł na świebodzickich scenach.

Imprezie towarzyszył szereg różnych atrakcji, jedno ze 
stoisk obsługiwał Wałbrzyski Radny Piotr Kwiatkowski, któ-
ry serwował watę cukrową oraz popcorn, udzielając wsparcia 
MDK oraz choremu chłopcu. W ramach akcji organizowanej 
przez Miasto Świebodzice pn. „Szczepimy Się” ustawiony zo-
stał namiot,  w którym zachęcała do szczepień dr medycyny 
rodzinnej Karolina Griesmann.

Na imprezę przybyła liczna grupa podopiecznych, rozda-
jąc dzieciom kolorowe balony.  Grupa wolontariuszy obsługi-
wała stoiska z pysznymi ciastami, kawą oraz loterią fantową. 
Jak na Piknik Międzypokoleniowy przystało młodzież przy-
gotowała także atrakcyjny kiermasz książek.  Po zakończeniu 
Pikniku pełnego radości, pozytywnych emocji o godz.  21:30 
Miejski Dom Kultury wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kul-
tury zorganizował Kino plenerowe Open Air, na które wstęp 
był bezpłatny. W ogrodzie stanął  duży, pneumatyczny ekran 
oraz leżaki, na których zasiedli mieszkańcy Świebodzic. Pro-
jekcja filmu „Ciemno Prawie Noc” na podstawie powieści 
Joanny Bator miała lokalny akcent.   Główne plenery były 
kręcone na Dolnym Śląsku,  a jedną z głównych ról odgrywał 
dom położony w Świebodzicach na Pełcznicy. Historię tego 
domu tuż przed projekcją filmu w ogrodzie MDK opowie-
działa miłośniczka naszego miasta Pani Róża Stolarczyk.

W akcję włączyła się także Restauracja Pełna Micha.

Serdecznie i z całego serca dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
świebodzickich akcji charytatywnych, dziękuję za każdy odruch dobrego serca, który jest wspaniałym gestem, 

dającym nadzieję na wyleczenie chorych dzieci. 
Serdecznie pozdrawiam

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
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 STAW WARSZAWIANKA 

INWESTYCJE
Trwają intensywne prace na dwóch ostatnich obiektach: Park Sportowy oraz Park przy Warszawiance, realizowane w ramach projektu unijnego 
pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia 

mieszkańców”. Spośród 12 zadań projektu na dziesięciu mieszkańcy mogą od wielu miesięcy cieszyć się odpoczynkiem oraz aktywnością ruchową 
w otoczeniu zieleni. W Gminie realizowane są również inne działania inwestycyjne, aby Mieszkańcom żyło się coraz wygodniej i bezpieczniej. 

 ALEJE LIPOWE  

W parku przy stawie Warszawianka przebudowano 
system ścieżek oraz wprowadzono miejsca wypoczynko-
we, które będą umożliwiać rekreację. Nawierzchnie ście-
żek dla pieszych oraz placyków wypoczynkowych zostaną 
wymienione. W celu podkreślenia walorów kompozycyj-
nych uporządkowana została zieleń. Głównym założeniem 
w zakresie planowanych zmian przestrzennych jest wy-
eksponowanie drzew wzdłuż linii brzegowej stawu oraz 
dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w 
otoczeniu planowanych placów rekreacyjnych.

Na cyplu znajdować się będzie plaża przy brzegach 
wzmocniona palisadami  oraz zabezpieczona narzutem ka-
miennym. Dla osób ze szczególnymi potrzebami do cypla 
prowadzi pochylnia. Wybudowano również nowe granito-
we schody prowadzące na przyszłą plażę oraz schody dla 
wędkarzy.  

Projekt zagospodarowania zakłada podział terenu na 
strefy funkcjonalne i wprowadzenie różnych form aktyw-
ności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano 
wprowadzenie m.in. placu zabaw, a także małą architek-
turę obejmującą: pergole-trejaże drewniane, stojaki na ro-
wery, ławki, kosze na śmieci, latarnie.

Natomiast przy wejściu do parku od strony ul. Kole-
jowej znajdzie się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa 
składająca się z kiosków połączonych wspólnym zadasze-
niem stanowiących pawilon gastronomiczny, szalet pu-
bliczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy. 

Wykonawcą jest Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk 
STA-DAR i Grzegorz Szmidla OGRODY. 

 PARK SPORTOWY 

Na ukończeniu jest budowa parku na Osiedlu Pia-
stowskim  o powierzchni około 2 ha. Niedługo miesz-
kańcy będą mogli korzystać z atrakcji sportowo – re-
kreacyjnych parku, który jest podzielony na strefy 
funkcjonalne, relaksu oraz aktywności ruchowej. Wy-
konane zostały alejki o nawierzchni mineralnej, ścieżki 
z kostki betonowej, tor dla rolkarzy, zamontowano ele-
menty małej architektury: ławki i kosze. Park oświetla 
27 nowoczesnych  lamp typu LED.  

Na obiekcie nasadzono 200  szt. drzew, ponad 1300 
szt. krzewów i prawie 1300 szt. bylin, traw ozdobnych, 
roślin bagiennych. Będzie strefa: roślin bagiennych,   
roślin polecanych do ogrodów deszczowych,   traw 
ozdobnych. Wspomniane ogrody deszczowe stanowią 
element krajobrazu parku, gdzie wody deszczowe będą 
wykorzystywane przez roślinność, wpływając na po-

prawę mikroklimatu. Na powierzchni 220 m2 powstała 
łąka kwietna. 

Oprócz istniejącego boiska dodatkowo zbudowano 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
(do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) z centralnie 
położonym kortem tenisowym. Całość została odpo-
wiednio ogrodzona i oświetlona. 

Ostatnim etapem prac budowlanych w parku jest 
wykonanie technologii wodnego placu zabaw oraz upo-
rządkowanie terenu wokół niego. 

Wykonawcą jest Konsorcjum Firm Dariusz Stańczyk 
STA-DAR i Grzegorz Szmidla OGRODY.

W ramach remontu na 
ulicy Aleje Lipowe ułożona 
została nowa nawierzchnia z 
kostki na chodniku biegnącym 
po stronie Targowiska, a także 
wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa jezdni, wyremonto-
wane zostały również zjazdy 
oraz wymienione oświetlenie 
na całej ulicy. Zakończenie 
inwestycji było planowane na 
koniec października 2021 r., 
ale wykonawca zapewnił,  że 
prace zostaną zakończone 
przed terminem. Ostatnim etapem jaki 
pozostał do zakończenia robót jest orga-
nizacja ruchu, czyli oznakowanie jezdni 
poziome oraz pionowe.

Wykonawca remontu to konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z 
o.o. z Jawora i Jeleniogórskie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z 

Jeleniej Góry, które 
wygrało przetarg w li-
stopadzie 2020 roku. 
Całkowity koszt inwe-
stycji to 1 323 625,77 zł.

Z budżetu Gminy 
Świebodzice zostanie 
sfinansowane   529 
450,31 zł, natomiast 
dofinansowane z Fun-
duszu Dróg Samo-
rządowych wynosi 
794 175,46 zł.

KŁADKA DLA PIESZYCH

Spółka ZGK Świebodzice  odno-
wiła balustrady na kładce pieszej nad 
rzeką Pełcznica, łączącej ulice Szkolną 
z Łączną. Balustrady chroniące przed 
upadkiem z wysokości do wody zostały 

dokładnie oczyszczone oraz po-
malowane na przemian białym i 
niebieskim kolorem. Balustrady są 
bardziej widoczne i estetyczne.  

WYMIANA KOPCIUCHÓW

Nabór wniosków o przyznanie dotacji 
na wymianę źródła ogrzewania trwał od 
12 lipca do 30 września 2021 r. Był to 
czas, aby skorzystać z tegorocznej dotacji, 
udzielanej w wysokości 50% poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych (kosztów 
poniesionych po dacie zawarcia umowy z 
Gminą), lecz nie więcej niż 5.000 zł.

Dotacji podlega wymiana ogrzewania 
opartego na paliwie stałym: kocioł wę-
glowy, piec kaflowy i inne źródła ciepła 
opalane węglem kamiennym, węglem 

brunatnym, ekogroszkiem lub koksem; 
na ogrzewanie ekologiczne: gazowe, 
elektryczne, olejowe, pompy ciepła. Aby 
przyznanie dotacji było możliwe, należy 
dokonać trwałej likwidacji wszystkich do-
tychczasowych źródeł ciepła na nierucho-
mości zasilanych paliwami stałymi, z wy-
jątkiem m. in. pieców przedstawiających 
wysokie walory estetyczne.

Warunkiem koniecznym jest jednak 
zakończenie inwestycji w tym roku, do 
dnia 30 listopada 2021 r. 

PRZED

PO
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MALUCH+ 48 MIEJSC DLA NAJMŁODSZYCH POCIECH 

Na terenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebo-
dzicach trwają intensywne prace związane z do-
budową części żłobkowej. Inwestycja, w której 
blisko pięćdziesięcioro maluszków będzie miało 
zapewnioną wspaniałą opiekę.  W dobudowanej 
części żłobka planuje się utworzenie dwóch no-
woczesnych sal dziennych o powierzchni około 60 
m2, sali do leżakowania, szatni i sanitariatów oraz 
rozdzielni do wydawania posiłków, gabinetu, toale-
ty dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia go-
spodarczego i wózkarni. W trosce o bezpieczeństwo 
i rozwój naszych milusińskich rozbudowana część 
żłobka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i 
bezpieczne meble oraz zabawki. 

Już na początku roku 2022 żłobek będzie goto-
wy do użytkowania. 

„Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miej-
skiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu 
MALUCH+”.  

Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 zł.

PRZEJAZD W CIERNIACH 

W ubiegłym roku  przejazd przy ul. Ciernie 39a,b,c został za-
mknięty w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Świdnicy, z powodu złego stanu technicznego bu-
dynku z bramą, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa miesz-
kańców. Gmina uzyskała pozwolenie na rozbiórkę części budynku z 
bramą i obecnie mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z przejścia 
zarówno pieszo, jak i jadąc samochodem.

PRACE REMONTOWE W ŚWIEBODZICKICH PLACÓWKACH 

W okresie wakacyjnym w gminnych placówkach 
oświatowych wykonywane były liczne remonty. 

W trosce o komfort uczniów, przedszkolaków 
oraz kadry pedagogicznej odświeżono m.in. klasy 
i pomieszczenia. W sierpniu Burmistrz Miasta Pa-
weł Ozga wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta To-
biaszem Wysoczańskim wizytowali w Przedszkolu 

nr 2 i 3, Szkole Inte-
gracyjnej,  Szkole Pod-
stawowej nr 2 oraz w 
Zespole Szkół. Podczas 
rozmów z dyrektorami 
Magdaleną   Pawiłojć, 
Beatą Gil i Wiolettą 
Żygłowicz Burmistrz 
i Zastępca  omawia-
li  przebieg prac, które 
zakończyły się  z koń-
cem sierpnia. Ponadto w Zespole Szkół zagospo-
darowany został teren   po starej kotłowni, zacho-
wany został klimat starej zabudowy, dzięki temu 
uczniowie uzyskali świetne miejsce do wypoczynku 
podczas przerw, ustawione zostały nowe ławki oraz 
donice z ukwieceniem. Z kolei w Przedszkolu nr 2 
wyremontowane zostały  sala zabaw oraz 2 toalety. 
Dzięki remontom uczniowie i przedszkolaki kom-
fortowo rozpoczęli rok szkolny.

PRZED

PO

w
iz

u
al

iz
ac

ja

Od 8 lipca 2021 r. w ramach porozumienia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gmi-
ny Świebodzice otrzymają pomoc w procesie składania 
wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzin-
nych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie  
2 lokale w budynku).
Program przewiduje dofinansowania na: 
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej, 
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
• mikroinstalację fotowoltaiczną, 

• ocieplenie przegród budowlanych, 
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja 
projektowa). 
Forma dofinansowania:
• dotacja 
Terminy:
• Realizacja programu lata 2018-2029 r.
• Podpisywanie umów do 31.12.2027 r. 

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 
30.06.2029 r. 

Wniosek można złożyć samodzielnie lub z pomocą 
uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach, co następuje po etapie doradczym. Wniosek 
zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu 
zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW we Wrocła-
wiu. 

Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 – Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i 
Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 16) pod nr 
tel. 74 666 98 16;

Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskie-
go 27 - Wydział Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicz-
nych (pokój nr 16)  pod nr tel. 74 645 63 08.

NOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY

Wsłuchując się w głosy mieszkańców w dniu 22 września zakoń-
czone zostały prace polegające na zamontowaniu progu zwalniają-
cego w Cierniach dolnych.  Prace te wykonane zostały przez ZGK 
Świebodzice Spółka z o.o. Mamy nadzieję, że zamontowany próg 
wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
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W poniedziałek 23 sierpnia 
podczas XLVII sesji opozycyjni 
Radni Rady Miejskiej w 
Świebodzicach zdecydowali o 
nieudzieleniu Burmistrzowi 
Miasta absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu. 
Decyzję tę negatywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa, a Wojewoda 
Dolnośląski  przypomniał 
radnym, że muszą działać 
zgodnie z obowiązującym 
prawem.

Oba organy nadzorczo-kontro-
lne pochyliły się nad sprawą sesji 
absolutoryjnej w Świebodzicach 
ze względu na podejrzenie bez-
czynności Rady Miejskiej w spra-
wie jej zwołania, niedotrzymania 
ostatecznego terminu posiedzenia, 
a także braku jakichkolwiek racjo-
nalnych argumentów potwierdza-
jących zarzuty wysuwane przeciw 
Burmistrzowi Miasta Pawłowi 
Ozdze przez członków Komisji Re-
wizyjnej  oraz radnych inicjatorów 
referendum. 

Przypomnijmy, że ostateczny 
termin na zwołanie sesji absolu-
toryjnej w tym roku przypadał 30 
lipca, jednak  ani Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Halina Mądra, 
ani zastępujący ją podczas urlo-
pu Wiceprzewodniczący Tomasz 
Czekaj  posiedzenia nie zwołali.  
Ponadto zapytani o powód takiej 
decyzji próbowali winą za brak 
sesji obarczyć Burmistrza Miasta. 
Wojewoda Dolnośląski stwierdził  
jednoznacznie, że zwołanie sesji 
absolutoryjnej należy do wyłącz-
nej kompetencji Przewodniczącej 
Rady, a radni muszą przestrzegać 
obowiązującego prawa w tym rów-
nież terminów wskazanych w prze-
pisach wyższego rzędu.  

Również Regionalna Izba 
Obrachunkowa dopatrzyła się 
rażących uchybień w pracach 
świebodzickiej Rady Miejskiej. 
W uzasadnieniu do Uchwały nr 

XIII/96/2021 z dnia 13 września 
br. członkowie składu orzekające-
go wskazują, że postępowanie ab-
solutoryjne jest ściśle powiązane  z 
wykonaniem budżetu i nie można 
go połączyć z oceną działalności 
Burmistrza w żadnym innym za-
kresie. Ponadto zarówno w uza-
sadnieniu do uchwały Rady Miej-
skiej w Świebodzicach w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu, jak i w protokole posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej nie po-
dano żadnych argumentów, które 
potwierdzałyby negatywną ocenę 
wykonania budżetu. W dalszej czę-
ści uzasadnienia podkreślono, że 
Rada Miejska w swoich działa-
niach nie jest nieskrępowana, a  
absolutorium nie może być wyko-
rzystywane wyłącznie jako  narzę-
dzie walki politycznej.

Jest to kolejny przykład nega-
tywnych, destrukcyjnych działań 
radnych klubów: Obywatelskie 
Świebodzice, Wspólne Świebodzi-
ce i Zjednoczona Prawica. Wcze-
śniej Ci sami radni w zwołanym 
na własny wniosek referendum 
lokalnym próbowali odwołać 
urzędującego Burmistrza. Jednak 
inicjatywa spotkała się ze społecz-
nym sprzeciwem, a Mieszkańcy nie 
wzięli w niej udziału. Referendum 
zakończyło się najniższą frekwen-
cją w kraju na poziomie 6,74%, po-
zostawiając niesmak co do intencji 
radnych i duże nakłady finansowe, 
które zmarnowano na organizację, 
podczas gdy mogły posłużyć świe-
bodziczanom na inne cele.  

Plebiscyt „Osobowość Roku 
2020” ma na celu wyróżnienie 
i docenienie ludzi prężnie 
działających w swoim 
regionie. Osób, których praca 
jest zauważalna i przyczynia 
się znacząco do rozwoju 
społeczno – gospodarczego.

W tym roku tytuł w 
kategorii Polityka, sa-
morządność i społecz-
ność lokalna w powiecie 
świdnickim otrzymał 
Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga.  

Nominację od Kapi-
tuły Konkursowej otrzy-

W opublikowanym w lipcu 
br. Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego 
Gmina Świebodzice znalazła 
się na 56 pozycji. To kolejny 
duży awans w porównaniu 
do ubiegłego roku (pozycja 
83). Tym samym uplasowała 
się  na 1 miejscu w powiecie 
świdnickim i 7 na Dolnym 
Śląsku.   

Badanie to kolejna odsłona, 
kompleksowego, apolitycznego 
i obiektywnego, mierzonego ak-
tualnymi wskaźnikami ekono-
micznymi rankingu, która objęła 
niemal 2 800 jednostek samo-
rządu terytorialnego. Przygoto-
wany przez ekspertów z  Funda-
cji Instytut Studiów Wschodnich 
(organizatora Forum Eko-
nomicznego w Karpaczu) we 
współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu 
na podstawie analizy sposobu 
gospodarowania pieniędzmi, na 
podstawie oficjalnych danych 
przekazanych przez Regionalne 
Izby Obrachunkowe.

Świebodzice pną się w rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego 

W tegorocznej edycji Świebo-
dzice wyprzedziły m.in.: Świdnicę 
(136), Dzierżoniów (106), Bogu-
szów-Gorce (78), Oławę (73) i Lu-
bin (70). Pozycja Gminy to bardzo 

dobry wynik, szczególnie biorąc 
pod uwagę, że rok 2020 był cza-
sem pełnym wyzwań związanych 
z nową sytuacją wywołaną pande-
mią COVID-19.

Brak absolutorium 
dla Burmistrza – 
Wojewoda i RIO 
kwestionują uchwałę

Burmistrz Świebodzic 
otrzymał tytuł 
Osobowość Roku 2020

mi najbardziej – Świebodziczan. 
Jeszcze raz pragnę serdecznie 
podziękować za to wyróżnienie i 
dołożę wszelkich starań, aby ko-
lejnymi działaniami rozwijać na-
sze miasto i wspomagać jego spo-
łeczność.

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy. 

mieszkańcy mogli skorzystać z 
udogodnień, przygotowanych 
przez urzędników miejskich.

W ramach Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2021 w Świebodzicach 

mał za „rządzenie miastem mimo 
opozycyjnej rady miejskiej, która 
nie zatwierdzała budżetu miasta, 
zmniejszyła mu wynagrodzenie i 
torpeduje większość jego pomy-
słów”.

- Jest to dla mnie duże wyróż-
nienie. Chociaż nie zachęcałem 

nikogo do głosowania, dziękuję 
wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos. Kolejny raz 
otrzymałem potwierdze-
nie, że nasi Mieszkańcy 
szanują moją pracę. W 
takich momentach wiem, 
że to, co robię, jest nie tyl-
ko dostrzegane, ale rów-
nież doceniane przez tych, 
na których zdaniu zależy 

Mieszkańcy spisywali się i szczepili się

jedenaście razy został ustawiony 
mobilny punkt spisowy, umoż-
liwiający mieszkańcom pomoc 
pracowników Gminnego Biura 
Spisowego przy dokonaniu samo-

Gmina Świebodzice podjęła 
wiele działań mających na 
celu pomoc mieszkańcom 
w ważnych sprawach 
zarówno zdrowotnych, jak i 
społecznych. Podczas różnych 
wydarzeń organizowanych 
na terenie Świebodzic, 

spisu. Dodatkowo w Urzędzie w 
Świebodzicach zostały utworzone 
dwa punkty spisowe.

W ramach kampanii infor-
macyjnej #szczepimysie, w Świe-

bodzicach przeprowadzono pięć 
akcji zachęcających mieszkańców 
do zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19. Dodatkowo w naszym 
mieście, świebodziczanie mogli 
trzy razy skorzystać z mobilnego 
punktu szczepień przeciw CO-
VID-19.
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Czas letni w naszym mieście wypełniony był wieloma 
wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, rekreacyjnymi, 
akcjami społecznymi. Miasto Świebodzice, Miejski Dom 
Kultury, OSiR Świebodzice Spółka z.o.o. Miejska Bibliote-
ka  Publiczna, Klub Senior+ przygotowali wiele wydarzeń 
z myślą o Mieszkańcach naszego miasta. Bardzo dziękuje-
my za miły odbiór i liczną frekwencję na wydarzeniach.  Z 
wielką przyjemnością  spędzaliśmy czas razem z Państwem 
na Konkursie Tradycyjnego Powożenia, Rajdzie Pojazdów 

Zabytkowych, Festiwalu Kolorów, Akcji Sprzątania Miasta, 
Narodowym Dniu Sportu, Akcjach Charytatywnych - Świe-
bodzice Miastem Serc, Grand Prix Świebodzic w Siatkówce 
Plażowej, Akcji Rozruszaj się w Wakacje, Półkolonii, Pikni-
ku Rodzinnym, Pikniku Międzypokoleniowym, Kursie Sa-
moobrony, Przedstawieniach Teatralnych dla Dzieci, Akcji 
Kulturalnej Rozmowy przy Kawie - Historia Regionu, Kon-
cercie lata 20/30, Kinie Plenerowym, Dyskusyjnym Klubie 
Książki, Turnieju o Tytuł Mistrza w Kręgle i Tenisa Stoło-

wego, Projekcie Wytańczmy Radość, Przedstawieniu Boży 
Lew, Warsztatach Dietetycznych, Narodowym Czytaniu, 
Dożynkach, Koncercie Zespołu Janicki.

Dziękujemy za miłe słowa, rozmowy, to był świetnie 
spędzony czas, pracujemy nad kolejnymi wydarzeniami, 
będziemy o wszystkich informować na bieżąco na pośred-
nictwem portalu miejskiego www.swiebodzice.pl.

Dziękujemy, że byliście z nami 
- to był super czas!

W naszym mieście regularnie, co dwa miesiące od-
bywają się Mobilne Akcje Poboru Krwi. Mieszkańcy 
bardzo licznie przychodzą do Ambulansu, aby po-
dzielić się tym co mają najcenniejsze – własną krwią. 
W dniach 13 lipca i 14 września w centrum miasta, 
przed Ratuszem również zebrali się wspaniali krwio-
dawcy, którzy dzięki wielkiemu sercu i dobrej woli 
oddali krew, a tym samym pomogli najbardziej po-
trzebującym. Podczas ostatniej zbiórki, Krwiodaw-
ców oraz pracowników RCKiK odwiedziła Sekretarz 
Miasta Sabina Cebula, dziękując za zaangażowanie 
w organizację akcji oraz piękny dar, jakim jest rato-
wanie życia ludzkiego. Podczas obu zbiórek udało się 
zebrać ponad 25 litrów życiodajnego płynu!

W jeden z piątkowych wrześniowych wieczorów na basenie letnim 
w Świebodzicach odbył się niezwykły spektakl „Boży Lew”, który 
jest dziełem świebodzickiego duetu Mariusza Anniuka i Łukasza 
Cieloszyka. Mariusz napisał tekst natomiast muzykę do niej stwo-
rzył Łukasz. W główną rolę wcielił się znakomity aktor teatralny i 
filmowy, przedstawiciel sceny Wałbrzyskiego Teatru Dramatycz-
nego im. Szaniawskiego - Michał Kosela. „Boży Lew” opowiada o 
skomplikowanej relacji przyjaźni, miłości i braterstwa, śmierci i na-
dziei. Widowisko spotkało się z ogromnym uznaniem publiczności. 
Artystom podziękowania w imieniu Burmistrza Miasta Pawła Ozgi  
oraz własnym złożyła Sekretarz Miasta Sabina Cebula. Prezes OSiR 
Świebodzice Sp. z o.o. Jarosław Pizuński również pogratulował uda-
nego występu oraz skierował słowa uznania za wytężoną pracę do 
pracowników OSiR. 

W dniu 15 sierpnia (niedziela) przy Wodnym Centrum Rekreacji roz-
począł się Memoriał Pawła Sosika. Wydarzenie to poświęcone jest 
świebodziczaninowi śp. Pawłowi Sosikowi, który 22 lat temu zginął 
w wypadku podczas powrotu ze zgrupowania. Uroczystego otwarcia 
imprezy dokonali: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Prezes LKKS Gór-
nik Wałbrzych Mateusz Rosiak oraz ojciec śp. Pawła Sosika - Ryszard 
Sosik, życząc zawodnikom powodzenia i bezpiecznego powrotu na 
metę. W Memoriale udział wzięli również: Sekretarz Miasta Sabi-
na Cebula,  przedstawiciele Klubu Władysław Żyndul oraz Kamil 
Miazga. W wyścigu wystartowało łącznie 68 zawodników, zarówno 
mieszkańcy Świebodzic, jak i okolic, w różnych kategoriach wieko-
wych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy świetnych 
wyników i pięknej rywalizacji. Organizatorem Memoriału był LKKS 
Górnik Wałbrzych przy wsparciu Miasta Świebodzice oraz OSiR 
Świebodzice Spółka z o.o.

Na nich zawsze można liczyć! „Boży Lew” na świebodzickim basenie Udany Memoriał Pawła Sosika

Poniżej przedstawiamy relacje z niektórych imprez
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21 września (wtorek) Burmistrza Miasta Pawła Ozgę oraz Zastęp-
cę Burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego odwiedził Paweł Fajdek, 
utalentowany lekkoatleta, urodzony w Świebodzicach, który spe-
cjalizuje się w rzucie młotem.
Podczas kariery zdobył wiele osiągnięć i tytułów zarówno na 
arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Jest czterokrotnym Mi-
strzem Świata, w tym najmłodszym Mistrzem Świata w histo-
rii, Mistrzem Europy, rekordzistą Polski. Podczas tegorocznych 
Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 Paweł Fajdek wywalczył brą-
zowy medal, rzucając młotem na odległość 81,53 m. Sportowiec 
na spotkanie przybył z brązowym krążkiem, który ma dla niego 
niezwykłą wartość Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą Burmistrza 
serdecznie pogratulowali Pawłowi Fajdkowi zdobytych osiągnięć 
sportowych, złożyli również wyrazy uznania za zaangażowanie 
oraz poświęcenie włożone w przygotowania do zawodów, ży-
cząc dobrego zdrowia, kolejnych zwycięstw, wytrwałości w po-
dejmowaniu nowych wyzwań oraz realizacji planów osobistych 
i zawodowych. W ramach podziękowania za ogromny wysiłek 
oraz promocję regionu Paweł Fajdek otrzymał od Włodarzy Mia-

sta pamiątkowy dyplom, a także kosz wypełniony materiałami 
promującymi Miasto Świebodzice oraz słodkościami z lokalnej 
Firmy.

W sobotę (31 lipca) w ramach IX Międzynarodowego Wałbrzy-
skiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, na świebodzickim Rynku 
zaparkowało kilkadziesiąt niesamowitych samochodów. Sekre-
tarz Miasta Sabina Cebula w imieniu swoim, Burmistrza Miasta 
Pawła Ozgi oraz Zastępcy Burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego 
serdecznie powitała organizatorów wydarzenia. Pięknie ubrani 
właściciele starych pojazdów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy 
fotografowali się z mieszkańcami oraz bardzo chętnie opowiadali 
im o historii swoich aut.  W wydarzeniu uczestniczyli również: 
Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Radny Rady Miej-
skiej Jan Klepiec, przedstawiciele Stowarzyszenia Moto-We-
teran Wałbrzych oraz liczna grupa świebodziczan. Uczestnicy 
wydarzenia aktywnie włączyli się w wybór najładniejszego, naj-
lepszego oraz najbardziej eleganckiego samochodu. Wręczenie 
Pucharów zwycięzcom wszystkich kategorii odbyło się na Ryn-
ku w Wałbrzychu. Laureatów nagrodzili:  Burmistrz Świebodzic 
Paweł Ozga, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Burmistrz 

Boguszowa-Gorc 
Sylwia Dąbrowska. 
Świebodzicki etap 
rajdu organizowany 
był już po raz drugi,  
frekwencja zdecy-
dowanie dopisała, 
a impreza zyskuje 
coraz większą popu-
larność. 

Mieszkańcy naszego miasta po raz kolejny uczestniczyli w akcji 
społecznej pn. Posprzątajmy Świebodzice. 
W sobotę, 11 września, na ulicę Rekreacyjną licznie przybyły osoby 
chętne do udziału w sprzątaniu, wśród nich byli przedstawiciele 
szkół, stowarzyszeń i organizacji. Najliczniejszą grupę stanowiła 
młodzież z Zespołu Szkół, ale w wydarzeniu brali udział również:  
Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Sto-
warzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej i Klub Senior+. Na miejscu z uczestnikami spotkał się również 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Sekretarz Miasta Sabina Ce-
bula.
Organizatorem był Urząd Miejski Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzen-
nego przy wsparciu ZGK Świebodzice Sp. z o.o., OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o., Miejskiego Domu Kultury, ZWiK Świebodzice Sp. z o.o. 
oraz Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. 

Na miejscu  uczestnicy zostali podzieleni  na grupy  i przydzieleni 
do jednej z czterech wytyczonych przez organizatorów tras: Cier-
nie, Zimny Dwór, ul. Sportowa, Książański Park Krajobrazowy 
od strony Świebodzic. Natomiast  przedstawiciele ze spółki ZWiK 
posprzątali teren wokół zbiornika wody pitnej  w Dobromierzu.
Po powrocie z trasy każda osoba biorąca udział w akcji dostała cie-
pły posiłek oraz kawę lub herbatę i coś słodkiego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w akcji. 

Piknik Lotniczy 2021

Tegoroczny Piknik Lotniczy, który 
odbył się na zakończenie lata  (28-29 
sierpnia) należał do bardzo udanych, 
zarówno pod kątem frekwencji, jak 
i różnorodnego programu. Śmia-
ło można powiedzieć, że Piknik na 
Gminnym Lądowisku stał się najbar-
dziej rozpoznawalną, ponadregio-
nalną imprezą, promującą awiację i 
miasto. 
Wydarzenie zostało zorganizowane 
przy bardzo dużym zaangażowaniu 
i wielkiej pasji Towarzystwa Lot-
niczego w Świebodzicach, którym 
dowodzi prezes Dariusz Błaszczyk, 
a także wsparciu Burmistrza Miasta Pawła Ozgi, Zastępcy Burmi-
strza Tobiasza Wysoczańskiego, Sekretarz Miasta Sabiny Cebuli. 
W pierwszym dniu Piknik Lotniczy odwiedzili radni: Jan Klepiec, 
Janusz Kościukiewicz oraz Adam Pofelski. W wydarzeniu uczestni-
czyła również Prezes Zamku Książ Anna Żabska. Dla uczestników 
przygotowano wiele różnorodnych atrakcji, z których największy-

mi były bez wątpienia pokazy samolotu gaśniczego Dromader i 
Puchar Polski Strongman Świebodzice z udziałem gościa specjal-
nego Mariusza Pudzianowskiego.  Ponadto tradycyjnie zebranym 
zaprezentowali swoje umiejętności piloci samolotów ultralekkich.  
Sobotę uświetnił też jubileuszowy – 7500 skok ze spadochronem 
Jacka Brzezińskiego, pseudonim Azja (Mistrza Świata w skokach 
spadochronowych z 2008 roku). Z myślą o najmłodszych przez dwa 
dni była ustawiona strefa zabaw dla dzieci, oprócz dużych zamków 
dmuchanych odbywały się animacje dla dzieci, które zapewnili 
niezawodni Harcerze ze Szczepu Harcerskiego IMAGO Batalionu 
Zośka. Drugi dzień także obfitował w atrakcje lotnicze, wykonywa-
ne były loty samolotami ultralekkimi, tego dnia przyleciał do Świe-
bodzic także samolot An 2- Antek
W niedzielę w  imieniu Burmistrza Miasta oraz własnym Zastępca 
Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański wraz z Sekretarz Miasta 
Sabiną Cebulą przekazali na ręce prezesa TLS Dariusza Błaszczyka 
dla całego TLS okolicznościowy dyplom, upominek, a także złoży-
li osobiste, serdeczne podziękowania i życzenia za ogromny wkład 
włożony w rozwój awiacji na terenie Gminy Świebodzice. Wręczyli 
także podziękowanie i upominek dla Pana Grzegorza Glegoły Peł-

nomocnika ds. Budowy Lotniska. W niedzielę odsłonięto również 
grafikę - mural na hangarze przedstawiający samolot Hawker Hur-
ricane Mk I z dywizjonu 303, poświęcony pamięci Generała Witol-
da Urbanowicza.

Zabytkowe pojazdy w Świebodzicach Po raz kolejny posprzątaliśmy Świebodzice 

Brązowy medalista olimpijski odwiedził  Burmistrza Miasta oraz Zastępcę Burmistrza

Akcję wparli:

DB Catering
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W lipcu na zaproszenie nowo wybranego burmistrza Jilemnic Da-
vida Hlaváča delegacja w składzie: Burmistrz Miasta Świebodzice 
Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Radny 

Rady Miejskiej Janusz 
Kościukiewicz odwie-
dziła nasze miasto 
partnerskie. Spo-
tkanie było oka-
zją do zwiedze-
nia zabytkowej 
części miejsco-
wości oraz roz-
mów o nowych, 
ciekawych ini-
cjatywach, które 
mogłyby być reali-
zowane wspólnie przez 
Jilemnice i Świebodzice.
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WYDARZENIA

W dniach 17-19 września (piątek-niedziela) w hali sportowo-
-widowiskowej w Świebodzicach po raz kolejny odbył się Ogól-
nopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet Memoriał im. Edmunda 
Walczaka. Do rywalizacji przystąpiło aż 10 drużyn z różnych 
miejscowości. Nasze piłkarki wywalczyły miejsce na 3 stopniu 
podium! Zwyciężyły zawodniczki SPR Pogoń Szczecin, a na 
drugim miejscu uplasowała się drużyna Bukowsko Dopiewski 
KPR. Uroczystej dekoracji oraz wręczenia nagród najlepszym 
szczypiornistkom dokonali wspólnie syn Edmunda Walczaka - 
Roman Walczak, Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz 
Zyska, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Sekretarz 
Miasta Sabina Cebula oraz Prezes MKS Victoria Świebodzice 
Agata Kalafut. Dodatkowo najlepsza drużyna turnieju otrzyma-
ła również Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi. 
Świebodzickim szczypiornistkom kibicowali również Dyrektor 
Zespołu Szkół w Świebodzicach Magdalena Pawiłojć i Radni 
Rady Miejskiej. Prezes MKS Victoria pogratulowała zawodni-
kom świetnej rywalizacji i gry fair play, a także podziękowała 
wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju. Serdecznie 
gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych wspania-
łych sukcesów sportowych.

W sobotę (18 września) świebodziccy rolnicy podziękowali za te-
goroczne plony. Mszę Świętą Dziękczynną w Kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Polski celebrował Proboszcz Zdzisław Wojto-
wicz.
W nabożeństwie oraz uroczystościach dożynkowych uczestni-
czyła społeczność rolnicza Cierni, mieszkańcy Świebodzic, Za-
stępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj, Radny Rady Miejskiej 
Jan Klepiec, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna 
Woźniak, Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Sła-
womir Sprawka. 
Ksiądz w swoim kazaniu podkreślał wartość niełatwej pracy na 
roli. Zastępca Burmistrza skierował w imieniu własnym oraz 
Burmistrza Miasta Pawła Ozgi słowa wdzięczności do społecz-
ności rolniczej za trud, który wkłada w codzienną pracę.
Po Mszy Św. Przedstawiciele rolników przekazali na ręce Za-
stępcy Burmistrza Miasta oraz Proboszcza bochen chleba. 
Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewniła kapela gó-
ralska Janicki, która po Mszy Świętej zagrała koncert dla pu-
bliczności. O piękny wystrój świątyni zadbał Miejski Dom Kul-
tury w Świebodzicach.  

W sobotę, 18 września, na Słonecznej Polanie w Szczawnie-
-Zdroju odbył się finał tegorocznej, rekordowej pod względem 
ilości uczestników edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. 
Impreza podzielona została na 8 wyścigów, z których Świebo-
dzicki odbył się 29 maja na stadionie przy ul. Rekreacyjnej. W 
tegorocznej edycji MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej połączonej z 
zawodami w kolarstwie górskim o Puchar Burmistrza Miasta 
Świebodzice wzięło udział blisko 400 zawodników w różnym 
wieku. Na starcie wyścigu przywitali ich Władysław Żyndul z 
LKKS Górnik Wałbrzych i Burmistrz Miasta Paweł Ozga.  
W otwarciu uczestniczyli także: Zastępca Burmistrza Miasta 
Tobiasz Wysoczański, Senator RP Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska, która także serdecznie powitała uczestników imprezy 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wałbrzychu Piotr 
Kraczkowski, Prezes OSiR Świebodzice Spółka z o.o. Jarosław 
Pizuński, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woź-
niak oraz Prezes LKKS Górnik Wałbrzych Mateusz Rosiak, 
Wiceprezes LKKS Górnik Wałbrzych Jan Paduch, Członek Za-
rządu LKKS Górnik Wałbrzych Kamil Miazga, Dyrektor Sporto-
wy Ligii Władysław Żyndul oraz Sędzia Główny Wyścigu Rafał 
Stasiak. Rywalizacja dostarczyła wielu niesamowitych wrażeń, 
a puchary i medale zwycięzcom wręczyli: Zastępca Burmistrza 
Miasta Tobiasz Wysoczański, Prezes OSiR Świebodzice Spółka 
z o.o. Jarosław Pizuński oraz Prezes LKKS Górnik Wałbrzych 
Mateusz Rosiak.
Podczas wyścigu kończącego tegoroczną edycję Ligi MTB XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w ceremonii dekoracji uczestników 
udział wzięli Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Bur-
mistrz Szczawna-Zdrój Marek Fedoruk  oraz przedstawiciele 
LKKS Górnik Wałbrzych. Wszyscy wyrazili nadzieję, że przy-
szłoroczna edycja dostarczy jeszcze więcej pozytywnych emocji 
uczestnikom i kibicom.  

W dniach 14-15 sierpnia (sobota-niedziela) na Gminnym Lą-
dowisku w Świebodzicach stacjonowała największa, a zarazem 
najdłużej i nieprzerwanie działająca cywilna grupa akrobacyjna 
w historii polskiego lotnictwa - Orlen Grupa Akrobacyjna Żela-
zny. Grupa przyleciała na zaproszenie Prezes Zamku Książ Anny 
Żabskiej, aby wykonać pokazy akrobacyjne w ramach Letniego 
Festiwalu Tajemnic. Dzięki uprzejmości Towarzystwa Lotniczego 
w Świebodzicach oraz gościnności Burmistrza Miasta Pawła Ozgi 
grupa miała możliwość zatrzymania się na świebodzickim 
lądowisku, w pobliżu Zamku, aby stąd wystartować 
i wykonać pokazy. W dwudniowym wydarzeniu 
uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Za-
stępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, 
Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Prezes TLS Da-
riusz Błaszczyk wraz z członkami Towarzystwa 
oraz Radna Rady Miejskiej Ewa Dziwosz. Zebra- ni mieszkańcy Świebodzic i okolic bardzo chętnie 

wykonywali pamiątkowe zdjęcia i rozmawiali z 
pilotami. W pierwszym dniu gościem specjalnym 

był Mirosław Hermaszewski - lotnik, kosmonauta, 
Generał Brygady  i pilot Wojska Polskiego, pierwszy i 

jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w 
kosmos. W podziękowaniu za wizytę na Gminnym Lądowisku 
Mirosław Hermaszewski otrzymał od Burmistrza Miasta pakiet 
materiałów promocyjnych oraz słodkości. Weekendowym wyda-
rzeniom, pełnym podniebnych atrakcji towarzyszyła akcja cha-
rytatywna dla chorego na białaczkę limfoblastyczną Adrianka 
ze Świebodzic. Na zakończenie lotniczego wydarzenia Burmistrz 
Miasta wraz z Sekretarz Miasta oraz Prezesem TLS pożegnali 
Grupę Akrobacyjną oraz podziękowali pilotom za wizytę, rozmo-
wy oraz wykonanie wspaniałych lotów. 

W niedzielę, 18 lipca, na ulicach Świebodzic po dwóch latach 
przerwy pojawiły się ponownie stylizowane powozy jedno i 
dwukonne. W Rynku odbyła się próba terenowa Międzynaro-
dowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia im. Księżnej Daisy 
von Pless. Uczestników i widownię powitali Burmistrz Miasta 
Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański oraz 
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Powozowego. 
Powożący  z kraju i zagranicy musieli wykonać dwa zadania: 
przejść po wyznaczonej  trasie i cofnąć wóz pomiędzy ustawio-
nymi słupkami. Widownia dopingowała uczestników gromki-
mi brawami. Każdy biorący udział w rywalizacji otrzymał od 
włodarzy miasta słodki poczęstunek.  We wręczaniu upomin-
ków pomagała członkini Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Pani Teresa Małecka ubrana w elegancki strój 
nawiązujący stylistyką do czasów Księżnej Daisy. Wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Powozowego Ireneusz Kozłowski koń-
cząc wydarzenie, serdecznie zaprosił świebodziczan na kolejną 
edycję za rok.

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej  

VII Międzynarodowy Konkurs 
Tradycyjnego Powożenia

Lotniczy weekend z Żelaznymi

Victorianki na podium Dożynki Gminne

Partnerskie spotkanie w Jilemnicach
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Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
■ zapewnienie bieżącej obsługi obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych 
   na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
■ przeprowadzanie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
   oraz prac kontrolno-pomiarowych,
■ obsługę stacji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
■ przeprowadzanie modernizacji oraz instalacji nowych urządzeń elektrycznych,
■ prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami,
■ przeprowadzanie bieżących napraw i sprawne usuwanie zaistniałych awarii.

Wymagania
■ wykształcenie kierunkowe minimum zawodowe,
■ doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
■ świadectwo kwalifikacji Gr. 1 na stanowisku eksploatacji min. do 1kV 
   w możliwie największym zakresie (uprawnienia E do 1kV).
■ Mile widziane uprawnienia na wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych oraz powyżej 1kV,
■ prawo jazdy kat. „B”,
■ umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
■ umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
■ znajomość najprostszych układów automatyki i sterowania.

Oferujemy
■ stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
■ możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój,
■ bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
■ możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach informuje, 
iż podjął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

Informujemy, że w przypadku braku zapłaty należności w terminie  mogą się Państwo spodziewać:
• odmowy udzielenia kredytu lub pożyczki przez banki i instytucje finansowe,
• odmowy kupienia na raty  wymarzonego lub niezbędnego sprzętu domowego,
• odmowy lub ograniczenie przez dostawców mediów zawarcia umów abonamentowych na telefon, internet czy telewizję,
• odmowy współpracy z dostawcami usług ubezpieczeniowych,
• odmowy zawarcia umowy na wynajęciem mieszkania, garażu czy miejsca parkingowego.

Pragnąc  ustrzec Państwa przed konsekwencjami wpisania do Krajowego Rejestru Długów 
zachęcamy do terminowych wpłat za świadczone przez ZWiK spółka z o.o. usługi na Państwa rzecz.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach 
poszukuje pracownika na stanowisko

ELEKTRYK/ELEKTROMONTER 
Miejsce pracy: Świebodzice

Rekrutacja trwa do 22 października.
Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl 

lub prosimy o składanie CV:
w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 

ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)
drogą pocztową na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 

ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice
drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@zwik.swiebodzice.pl; o.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z  04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Świe-
bodzicach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji


